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Er is er één jarig Hiep Hiep Hiep Hoera !!
In juni zijn jarig:
1 Abdulah Redzovic (2011)
17 Amber Goedee (2012)
8 Leroy van Rossum (2008)
22 Line Al Masalmeh (2010)
9 Michelle van der Wee (2010)
22 Narjis Shukry (2011)
13 Tereza Mousa (2006)
24 Katya Sunay (2006)
14 Romy Leander (2006)
29 Almasa Podrug (2007)
16 Sylvester Munu (2010)
Vakanties en vrije dagen
Zomervakantie van 14 juli t/m 26 augustus.
Vrijdag 13 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie.
Rapporten
Op 28 juni krijgen alle kinderen hun rapporten mee naar huis.
Lunchpauze
Leerlingen die niet overblijven mogen niet voor 13.00 uur op school komen.
De overblijfjuffen en de juffen van de Bofkontjes mogen het hek pas om 13.00
uur open doen.
Zomerfeest 2018
Wanneer? Vrijdag 6 juli 2018
Hoe laat? Van 17.00 – 19.00 uur
Waar? Schoolplein van O.B.S. De Tarthorst
Kom je ook op ons Zomerfeest? Het thema dit jaar
is: Beachparty! Je kan er allerlei leuke spelletjes
doen, broodjes bakken, schminken en natuurlijk
zorgen we dat er een hapje eten en wat te drinken
is. Trek je mooiste strand outfit aan (als je die hebt)
en kom gezellig langs! Natuurlijk zijn je vrienden,
familie en buren ook welkom!! Wij hebben er zin!
Hulp gevraagd zomerfeest
Voor het organiseren van het zomerfeest zijn we op zoek naar ouders die willen
helpen. Wie wil helpen met het maken van eten en/of bij het begeleiden van
spelletjes? Bij iedere klas hangt een intekenlijst. We hopen op veel hulp! Alvast
bedankt! Voor vragen hierover kunt u terecht bij Lisanne (moeder van Fenne
groep 3 en Malou groep 5, Ida (moeder van Rowin groep 3), Diana (moeder van
Mercedez groep 3) en Daniëlle (moeder van Michelle groep 4).
Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

Afscheidsavond groep 8
Op woensdagavond 11 juli speelt groep 8 de afscheidsmusical ‘Betoeterd’
voor hun ouders, broertjes, zusjes en andere familie. Elke leerling krijgt 4
toegangskaartjes. Groep 8 is heel hard en enthousiast aan het oefenen en gaat
hier de komende weken mee door. De musical begint om 19:00. Verdere
informatie zal op de officiële uitnodiging staan die de leerlingen binnenkort
meekrijgen.
Dit schooljaar nemen we afscheid van drie fijne collega’s

Afscheid Juf Dietje
Juf Dietje gaat met pensioen! Zij gaat ons aan het einde van dit schooljaar
verlaten. Na 45 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, mag zij gaan genieten
van een welverdiend pensioen. Op woensdag 4 juli viert juf Dietje haar afscheid
met alle kinderen, meester en juffen. Van half 1 tot half 2 is er gelegenheid
voor (oud)leerlingen, ouders en andere belangstellenden om Dietje gedag te
zeggen.

Afscheid Alette
In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat Alette een andere baan heeft.
Vrijdag 13 juli is haar laatste werkdag bij ons op school. Als je haar gedag wilt
zeggen dan kan dat natuurlijk om half 1. Dat zal ze vast heel leuk vinden!

Afscheid Francisca
Ook voor mij is het tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik ga weg bij de Tarthorst om
mijn werkzaamheden rond het “pimpen van meubeltjes” (kijk eens op Facebook
Amazing Meubels) verder uit te breiden en ik ga na de zomervakantie
dramalessen op de Van den Brinkschool geven. Ik wil alle leerlingen en ouders
graag hartelijk groeten en het allerbeste voor de toekomst wensen.
We zien elkaar vast nog wel weer eens met bijvoorbeeld een musical voor de
hele school. Zoals afgelopen kerst in de Junushoff; want daarmee blijf ik ook
actief!
Francisca

Kijk ook eens op onze website: http://www.obsdetarthorst.nl
Stukjes aanleveren via info@obsdetarthorst.nl

